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KOŚ.6220.4w.202 1 .2022.MK 	 Świdwin, dnia 13 czerwca 2022 r. 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. I ustawy z dnia 3 października 2008r. ustawy o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) 

Burmistrz Miasta wigJwin podaje do publicznej wiadomości 

informację  o 	przystapieniu 	do 	przeprowadzenia 	oceny 	oddziaływania 	na 
środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko 
polegającego na budowie „Budowa stacji paliw skladajqcej się  z pawilonu handlowego, 
wiaty nad dystrybutorami, myjni samochodowej, pylonu reklamowego oraz infrastruktury 
towarzyszqcej" nr działki 9/21 obręb 014 m. Swidwin, powiat świdwiński, województwo 
zachodniopomorskie 

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania ww. decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zostało wszczęte na wniosek Inwestora Firmę  FERROPLAST Z.E.D. 
Rybiccy Spółka Jawna, z siedzibą  w Świdwinek 29A, 78-300 Świdwin (działającej przez 
Pełnomocnika) z dnia 2 lipca 2021 r. 2021 r. (data wpływu: 5 lipca 2021 r.). 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. 
przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Swidwin, Organem właściwym do dokonania 
uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 
Szczecinie Wydział  Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie Zarządu Zlewni Dziwny i Regi w Gryficach oraz Państwowy Powiatowe 
Inspektor Sanitarny w Swidwinie. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się  z 
dokumentacją  sprawy tj. (zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy ooś): 
- wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej wraz z wymaganymi załącznikami (w tym 
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony w marcu 2022r.); 
- postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska znak: WST-
K.4220.312.2021.JC.2. z dnia 24 września 2021 o konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko; 
-postanowieniem Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w 
Gryńcach Wody Polskie z dnia 18 października 2021 r. znak SZ.ZZS.I .4360.206.202 1 .AZ o 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; 
- opinią  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Swidwinie znak: 
NZNS.9022.4.35.2021 z dnia 17 września 2021r. o konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko; 
- postanowieniem Burmistrza Miasta Świdwin znak: KOŚ.6220.4L.2021.AS z dnia 5 
listopada 2021 r. nakładającym obowiązek sporządzenia  raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko oraz zawieszającym postępowanie do czasu jego przedłożenia; 



Pi4 Ir Feliński 

Z ww. dokumentami można zapoznać  się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdwinie, Plac 
Konstytucji 3 Maja I w Swidwinie, pokój nr 12 w godzinach od 7.30 do godziny 14.30 
Ponadto, zgodnie z art. 29 ww. ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i 
wniosków w prowadzonym postepowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Uwagi i 
wnioski można składać  w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości 
niniejszego obwieszczenia (tj., zgodnie z art. 3 ust. I pkt 11 ustawy ooś) od dnia 
odpowiednio: 
- udostępnienia informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego; 
- ogłoszenia informacji w siedzibie organu właściwego w sprawie, 
- ogłoszenia informacji przez obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia. 
Uwagi i wnioski mogą  być  wnoszone: 
1) w formie pisemnej; 
2) ustnie do protokołu; 
3) za pomocą  środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta 
Swidwin 

Obwieszczenie uniieszcza się; 
- na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Swidwinie 
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (www.bip.swidwin.pI) 


